
 
 

แพค็เกจทอ่งเทีย่วไต้หวัน (ด้วยตัวเอง) 

(แพค็เกจทัวรร์วม: โรงแรมทีพั่ก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า + รถรับ-ส่งพร้อม City Tour เดนิทางโดยรถตู้ส่วนตัว) 

Trip HighLight TRIP A 

- ทอ่งเที่ยวในวนัสบายๆ ความเป็นส่วนตัวตลอดทริป ไม่ตอ้งไปรวมเที่ยวกบัใคร เหมาะกบัการไปเที่ยวพรอ้มกนั ทัง้ครอบครวั หรือ ก๊วนแก๊ง

กลุม่เพื่อน 

- เต็มอิ่มกบัความหลากหลายสถานท่ีทอ่งเที่ยว ทัง้สมัผสัวิถีชีวิตชาวไตห้วนั ไปตามเสน้ทางรถไฟสายผิงซี ถนนโบราณฉือเฟิน ที่ยงัคงความเป็น

อดีตทัง้ในสว่นของอาคารบา้นเรือนและสถานีรถไฟไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี พิเศษ!!! ทา่นจะไดป้ลอ่ยโคมลอยกระดาษเพื่อความสริิมงคล (มีคา่ใชจ้่าย

เพิ่ม) 

- หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ตามรอยหมู่บา้นโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจ่ิวเฟ่ิน เมืองโบราณสดุมหศัจรรยข์องประเทศไตห้วนั เป็น

ถนนทอ่งเที่ยวหลกัอยูท่ี่ยา่นเมืองเก่า โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถ่ินในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเก่าแก่ 

- ชมไฮไลท ์"หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเย่หลิ่ว ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที่สรา้งสรรคข์ึน้ กบัความแปลกของหินรูปร่างต่างๆ ที่มี

ช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลกสวยงามราวกบัประติมากรรมชัน้ยอด 

- หมู่บ้านทหารโบราณ (แลนดม์ารค์ถา่ยภาพคู่ตึกไทเป 101) ถือเป็นหนึ่งในจุดถ่ายภาพ ตกึไทเป101 ท่ีสวยที่สดุอีกมมุหนึง่ ท่ีไม่ควรพลาด

มากๆคะ่ 

Trip HighLight TRIP B 

- ทอ่งเที่ยวในวนัสบายๆ ความเป็นส่วนตัวตลอดทริป ไม่ตอ้งไปรวมเที่ยวกบัใคร เหมาะกบัการไปเที่ยวพรอ้มกนั ทัง้ครอบครวั หรือ ก๊วนแก๊ง 

กลุม่เพื่อน 

- หยางหมิงซาน(ชมนาฬิกาดอกไม้) เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติช่ือดงัยอดฮิตของเมืองไทเป มีความหลากหลายทางธรณีวิทยาและภมูิ

ประเทศที่เป็นภเูขาไฟท่ีแมจ้ะมอดดบัไปแลว้ก็ยงัมีไอรอ้นพวยพุง่ออกมาอยู่ 

- เป่ยโถว ไม่ใช่ หม่ันโถว (แช่เท้าออนเซนฟรี) ไม่ตอ้งไปไกลถึงญ่ีปุ่ นแลว้ ภายในบรรยากาศมีความเป็นธรรมชาติสดุๆ สามารถเดินเล่น 

Relax ไดห้ลายจดุมากๆ 

- ไหวพ้ระขอพร วัดหลงซาน หนึง่ในวดัดงัที่เก่าแก่และมีช่ือเสยีงมากที่สดุแห่งหนึ่งของเมืองไทเป และ ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีสดุในไตห้วนั ไปขอพรเรือ่งการ

งาน การเรยีน และความรกั คนโสด ควรขอพรอยา่งไรใหไ้ดคู้ ่^_^ 

- อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค เป็นอีกหนึง่สญัลกัษณข์องประเทศไตห้วนั และ สถานที่ท่องเที่ยวหลกัที่ใครๆมาไตห้วนัแลว้ตอ้งไปเช็คอิน ไฮไลท์

ส  าคญั!! ที่ไมค่วรพลาดในการมาเที่ยวชมอนสุรณส์ถานเจียงไคเชก คือพิธีเปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมีสขีองชดุยนูิฟอรม์ไมเ่หมือนกนั 

 

 

 



 
 

โรงแรม ราคาแพค็เกจทอ่งเทีย่ว 
 2 ท่าน 

(ราคาทา่นละ) 
4 ท่าน 

(ราคาทา่นละ) 
6 ท่าน 

(ราคาทา่นละ) 
1.PAPA HOTEL (3***) 
https://www.papawhale.com/zh-tw/ 

   

วนัอาทิตย ์& วนัศกุร ์ 7,999 5,199 4,299 
วนัเสาร ์ +เพิ่ม 650 บาท/คืน/

หอ้ง 
+เพิ่ม 650 บาท/คืน/

หอ้ง 
+เพิ่ม 650 บาท/

คืน/หอ้ง 
    

2.MIDTOWN (FAMILY ROOM)  (4****) 
https://www.midtownrichardson.com/ 

   

วนัอาทิตย ์& วนัศกุร ์ 8,999 6,299 5,399 
วนัเสาร ์ +เพิ่ม 700 บาท/คืน/

หอ้ง 
+เพิ่ม 700 บาท/คืน/

หอ้ง 
+เพิ่ม 700 บาท/

คืน/หอ้ง 
    

3.JUST SLEEP  (4****) 
https://www.justsleephotels.com/ 

   

วนัอาทิตย ์& วนัศกุร ์ 9,599 6,799 5,799 
วนัเสาร ์ +เพิ่ม 1,000 บาท/

คืน/หอ้ง 
+เพิ่ม 1,000 บาท/

คืน/หอ้ง 
+เพิ่ม 1,000 บาท/

คืน/หอ้ง 
    

4.AMBA HOTEL  (4***) 
https://www.amba-hotels.com/tc/ximending/ 

   

วนัอาทิตย ์& วนัศกุร ์ 9,899 7,099 6,199 
วนัเสาร ์ +เพิ่ม 700 บาท/คืน/

หอ้ง 
+เพิ่ม 700 บาท/คืน/

หอ้ง 
+เพิ่ม 700 บาท/

คืน/หอ้ง 
    

5.PALAIS DE CHINE  (5*****) 
https://www.palaisdechinehotel.com/tw/ 

   

ALL Day 11,500 8,699 7,699 
 เดินทางวนัท่ี 30-31 ธนัวาคม 2565  

+เพิ่ม 1,800 บาท/คืน/หอ้ง 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโปรแกรมการเดนิทาง 

Option A 

 เยห่ลวิ (ไม่รวมตั๋วเข้าชม 150TWD) – ตลาดเมืองจีหลง – หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ถนนโบราณฉือเฟิน – หมู่บ้านทหารโบราณ (แลนด์
มารค์ถา่ยภาพคู่ตกึไทเป 101)  

Yehliu geopark – Keelung night market – Jiufen old street – Shifen old street – 44 south village (Take photo with Taipei 101) 

รายละเอียดโปรแกรมการเดนิทาง 
วนัแรก ........น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน…...... (ไมร่วมตั๋วเครือ่งบิน) 

........น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลงัผา่นพธีิตรวจคน
เขา้เมืองเรยีบรอ้ยแลว้ (รถรอรบัท่านบรเิวณจุดนดัหมาย ตามทีร่ะบไุวใ้น Tour 
Voucher ขอใหเ้ช็ครายละเอยีดในเอกสารอกีครัง้ค่ะ) 
........ น าทา่นเดินทางไปยงัโรงแรมที่พกัที่เลอืกไว.้...... 
ใหท้า่นอิสระไดต้ามอธัยาศยั  
 
เข้าพกัที่ โรงแรม (ตามทีท่่านเลือกในแพ็คเกจ+อาหารเช้า) / หรือเทียบเท่า 

 
อุทยานธรณี เยห่ลวิ 

 

 
ตลาดเมืองจหีลง 

 

 
แลนดม์ารค์ถา่ยภาพคู่ตกึไทเป 101 

วนัท่ีสอง รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ท่านได้เลือกไว้ (แพ็คเกจไต้หวัน Option A) 
เยห่ลิว (ไม่รวมตั๋วเขา้ชม 150TWD) – ตลาดเมอืงจีหลง – หมู่บ้านโบราณจ่ิว
เฟ่ิน – ถนนโบราณฉือเฟิน – หมู่บ้านทหารโบราณ (แลนดม์ารค์ถา่ยภาพคู่ตกึ
ไทเป 101)  
 
เข้าพกัที่ โรงแรม (ตามทีท่่านเลือกในแพ็คเกจ+อาหารเช้า) / หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม วันอิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน  ตามอัธยาศัย 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อิสระชอ้ปป้ิง – กินเที่ยวตามอธัยาศยั（อิสระ อาหารกลางวนัและอาหารเย็น ） 
 
........น. รถรับจากโรงแรมพาท่านเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน 
........น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ...... (ไม่รวมต๋ัว
เครือ่งบนิ) 
.......น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

ทา่นท่ี มาโปรแกรม 4 วนั 3 คืน วนัสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิ ซิตีท้วัรเ์ที่ยวไตห้วนัเพิม่ไดอ้ีก 1 วนั โดยรถยนตส์ว่นตวั สดุคุม้! (ส  าหรบัเดินทาง 1-7 

ทา่น)   กดจองได้จากลิงคนี์ ้



 
 

รายละเอียดโปรแกรมการเดนิทาง 

Option B 

 หยางหมิงซาน(ชมนาฬิกาดอกไม้) – เป่ยโถว(แช่เท้าออนเซนฟรี) – ราเมงเป่ยโถว(ไมร่วมค่าอาหาร) – วดัหลงซานซ่ือ – เจียงไคเช็ค – 
ตลาดนัดท่าเรือต้าต้าวเฉิง  

Yangmingshan flower clock – Sulfur valley (free hot spring footbath) Lunch Beitou spring water Ramen (Exclude meal) – Longshan 
Temple – CKS Memorial – Dadauchen container market 

รายละเอียดโปรแกรมการเดนิทาง 
วนัแรก ........น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน…...... (ไมร่วมตั๋วเครือ่งบิน) 

........น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลงัผา่นพธีิตรวจคน
เขา้เมืองเรยีบรอ้ยแลว้ (รถรอรบัท่านบรเิวณจุดนดัหมาย ตามทีร่ะบไุวใ้น Tour 
Voucher ขอใหเ้ช็ครายละเอยีดในเอกสารอกีครัง้ค่ะ) 
........ น าทา่นเดินทางไปยงัโรงแรมที่พกัที่เลอืกไว.้...... 
ใหท้า่นอิสระไดต้ามอธัยาศยั  
 
เข้าพกัที่ โรงแรม (ตามทีท่่านเลือกในแพ็คเกจ+อาหารเช้า) / หรือเทียบเท่า 

 
หยางหมิงซาน 

 

 
เป่ยโถว(แช่เท้าออนเซนฟรี) 

 

 
อนุสรณส์ถาน เจียงไคเช็ค 

วนัท่ีสอง รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ท่านได้เลือกไว้ (แพ็คเกจไต้หวัน Option B) 
หยางหมิงซาน(ชมนาฬิกาดอกไม้) – เป่ยโถว(แช่เท้าออนเซนฟรี) – ราเมงเป่ย
โถว(ไม่รวมค่าอาหาร) – วดัหลงซาน* – เจียงไคเช็ค – ตลาดนัดท่าเรือต้าต้าว
เฉิง  
 

* ช่วงเวลาที่นา่สนใจในการมาเทีย่ววดัหลงซาน คือ 6 โมงเชา้, 8 โมงเชา้ และ 5 โมงเย็น 
เพราะจะมีผูม้ีจิตศรทัธามารว่มการสวนมนตอ์ธิฐานกนั 
 

เข้าพกัที่ โรงแรม (ตามทีท่่านเลือกในแพ็คเกจ+อาหารเช้า) / หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีสาม วันอิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน  ตามอัธยาศัย 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

อิสระชอ้ปป้ิง – กินเที่ยวตามอธัยาศยั（อิสระ อาหารกลางวนัและอาหารเย็น ） 
 

........น. รถรับจากโรงแรมพาท่านเดนิทางสู่สนามบนิเถาหยวน 

........น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ...... (ไม่รวมต๋ัวเครือ่งบนิ) 

.......น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

ทา่นท่ี มาโปรแกรม 4 วนั 3 คืน วนัสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิ ซิตีท้วัรเ์ที่ยวไตห้วนัเพิม่ไดอ้ีก 1 วนั โดยรถยนตส์ว่นตวั สดุคุม้! (ส  าหรบัเดินทาง 1-7 

ทา่น)   กดจองได้จากลิงคนี์ ้ 



 
 

โปรแกรมนีร้วม : 

 ที่พกั 2 คนื พร้อมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 3 - 5 ดาว (ตามโรงแรมที่ท่านเลือก)  (พกัสองทา่น/ตอ่หนึง่หอ้ง) 

 น าเที่ยวโดย (VAN) รถตู้ส่วนตัว ที่น่ังกว้างขวางสะดวกสบาย ตลอดการเดนิทาง ในโปรแกรม Option A หรือ B 

 ซิตีท้วัร ์1 วนั (One Day Trip) พร้อมรถตู้และคนขบัรถ (รายละเอียดการเดินทาง ตามโปรแกรม Option A หรือ B) 

 ราคานี้เป็นราคาส าหรับคนไทยเท่าน้ันค่ะ ชาวต่างชาติ มีค่าบริการชารต์เพิ่มค่ะ (ขอใหท้่านเชค็กับเจ้าหน้าที่แผนกทัวรอ์ีกคร้ัง
ค่ะ) 

 รวมไกดน์ าเที่ยว(ไกดไ์ทย) ตลอดการเดนิทางท่องเที่ยวในโปรแกรม Option A หรือ B 

 

อัตราแพค็เกจนีไ้ม่รวม : 

-  ไม่รวม รถรับ-ส่ง สนามบนิ – โรงแรม – สนามบนิ 
-  ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยืน่วซ่ีา ค่าบริการอืน่ๆ หรือ ค่าใชจ่้ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
-  ไม่รวม ค่าอาหารกลางวนั และ อาหารค ่า 
-  ไม่รวม ค่าประกันภยัการเดินทาง 
-  ไม่รวม ไต้หวันซิมการด์ 
-  ไม่รวม MRT Card (บัตรรถไฟฟ้าใต้ดนิ) 
-  ไม่รวม ค่าทิปไกด ์และ คนขับรถ 
-  ไม่รวม ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ 
-  ไม่รวม ค่าภาษีสนามบิน ค่าน ้ามัน และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยูว่นัที่ออกตั๋ว) หากอตัราภาษีเกนิ

กว่าราคาที่ก าหนดไว้ ท่านต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มค่ะ 
-  ไม่รวม ค่าเข้าชมสถานทีต่า่งๆ ที่ระบุในโปรแกรม 

 

 

Option ซือ้เพิม่เตมิ 

รถรับ-ส่ง : สนามบิน – โรงแรม หรือ โรงแรม – สนามบิน 

โดยรถตู ้VolksWagen ราคาคนัละ 2,200 บาท/เที่ยวเดียว (น่ังไดสู้งสุด ไม่เกนิ 6 ท่าน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



 
 

หมายเหตุ: 

- ราคานี้ใชเ้ดนิทางไดต้ั้งแตว่นันี้ – 31 มีนาคม 2566 

- ราคานี ้อาจจะไม่มีทีน่ั่งในชว่งวนัศุกร-์เสาร-์อาทิตย ์/ วนัหยุดยาว และ ช่วง High Season ของสิงคโปร ์กรณีตอ้งการเดินทางใน
ช่วงเวลาดงักล่าว สามารถเพิม่เงนิสว่นต่างของค่าโรงแรมได้ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าทีอ่ีกคร้ังค่ะ) 

- ควรส ารองแพค็เกจกอ่นการเดินทางอยา่งน้อย 15-20 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง 

- ราคานี้ส าหรับเดินทาง ตัง้แต่ 2 ท่านขึน้ไป 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงือ่นไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า (สถานที่และเวลาใน
โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่ับสถานการณใ์นหน้างานค่ะ) 

- ราคาแพคเกจนีอ้าจไม่สามารถใช้ได้ในชว่งของเทศกาล งานแฟร ์งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศ
น้ันๆ ไดก้ าหนดไว ้(โปรด ตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่ส ารองทีน่ั่งอกีคร้ังค่ะ) 
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